ПРОТОКОЛ
№ 150
София, 29.07.2021 година
Днес, 29.07.2021 г. от 10:02 ч. се проведе открито заседание на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Енергетика“, ръководено от
председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.
На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Георги Златев,
Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).
На заседанието присъстваха А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“ и
Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ в КЕВР.
Председателят доц. д-р Иван Н. Иванов откри заседанието и констатира, че не са
налице правни пречки за провеждането му.
Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, с цел
ограничаване на разпространението на коронавирус SARS-CoV-2 и недопускане на
прекъсване на работата на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната
администрация в резултат на разпространение на заболяването COVID – 19, за срока на
обявената извънредна епидемична обстановка обществените обсъждания и откритите
заседания се провеждат от разстояние, като се осигурява виртуално участие на
заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката, с изключение
на страните в административните производства, които могат да участват в откритите
заседания присъствено.
Предвид това, Комисията за енергийно и водно регулиране е поканила като страна
по преписката лицата, представляващи „Булгаргаз” ЕАД, за присъствено или виртуално
участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype.
„Булгаргаз” ЕАД е уведомено за провеждане на заседанието с писмо на КЕВР с
изх. № Е-15-20-23/15.07.2021 г.
Заявилите участие в откритото заседание чрез програмата за съобщения Skype са:
 г-н Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД;
 г-жа Людмила Витанова – ръководител отдел „Цени, пазарни анализи и
ценообразуване“ в „Булгаргаз” ЕАД.
На откритото заседание беше разгледан доклад с вх. № Е-ДК- 706 от 12.07.2021 г.
относно заявление с вх. № Е-15-20-22#1 от 09.07.2021 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за
утвърждаване на цена за месец август 2021 г., по която общественият доставчик ще
продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия
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за производство и пренос на топлинна енергия.
Докладът, изготвен от работна група в състав: Агапина Иванова, Елена Маринова,
Ремзия Тахир, Грета Дечева, Михаела Андреева, Хриси Йорданова, Александра
Димитрова, Деница Лефтерова, Рада Башлиева, е приет с решение на КЕВР на закрито
заседание по т. 1 от Протокол № 143/15.07.2021 г. и публикуван на интернет страницата
на Комисията.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
На поканата за участие в откритото заседание към заявителя „Булгаргаз” ЕАД от
дружеството са отговорили, че участие в днешното заседание от разстояние ще вземат г-н
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД и г-жа Людмила Витанова
– ръководител отдел „Цени, пазарни анализи и ценообразуване“ в „Булгаргаз” ЕАД. Моля
за връзка с г-н Павлов и г-жа Витанова.
Служител от КЕВР потърси представителите на „Булгаргаз” ЕАД за видео
разговор чрез програмата за съобщения Skype.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Здравейте, г-н Павлов! Чувате ли ме?
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Добър ден! Чувате ли?
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Да! Чуваме Ви вече. Г-н Павлов, процедурата на откритото заседание Ви е добре
известна, защото ние провеждаме тези заседания ежемесечно с „Булгаргаз” ЕАД и затова
направо отправям към Вас въпрос. Какво е становището на ръководеното от Вас
дружество „Булгаргаз” ЕАД по отношение на доклада, който работна група към
Комисията за енергийно и водно регулиране изготви и този доклад е посветен на Вашето
заявление за утвърждаване на цена за м. август 2021 г. на природния газ? Слушаме Ви!
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Уважаеми г-н Иванов, уважаеми дами и господа, „Булгаргаз” ЕАД прегледа
доклада на работната група на КЕВР. Всички данни, които сме предоставили са коректно
отразени в доклада. Нямаме коментари, нямаме забележки. На първи август ние ще внесем
актуалните данни по отношение на борсовите индекси, както и на курса на долара спрямо
еврото.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Павлов. Колеги, имате ли въпроси към заявителя? Не виждам. Аз
искам все пак да направя един коментар, който по принцип ще завърши и с въпрос към
Вас. За месеца, който всъщност в момента изтича (за месец юли), цената на природния газ,
както беше утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране, в момента е (още
два дни) 49,94 лв. на мегаватчас. Предложението, което Вие направихте към 10.07.2021 г.,
предвижда повишаване на цената на 55,84 лв. Това е един съществен скок в рамките
буквално на десет дни – между датата, когато бяхме получили актуализираната
информация за целия предшестващ месец тогава и това, което Вие предлагате.
Интересуваме, г-н Павлов, защото Вие и Вашите експерти следите непрекъснато
състоянието на газовите хъбове в Европа, големите газови хъбове, които за нас служат за
използване на референтни стойности на природния газ, какво е състоянието в момента на
пазарите в Европа, с други думи: какво бихме могли да очакваме на първи август сутринта
като данни, които Вие ще ни подадете?
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Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Г-н Иванов, благодаря Ви за въпроса. Да, факт е, че през последния месец цените
на природния газ на европейските газови пазари бележат значителен ръст. Рекордни цени
наблюдаваме. Към днешна дата осреднената цена на европейските газови пазари е над 35
евро, като за „ден напред“ цените достигат дори 40 евро за мегаватчас. Петролът се
задържа около 74-75 долара за барел. Това са реалностите в момента на пазарите. Да, ние
предложихме увеличение, но това увеличение е значително по-малко в сравнение с
увеличението, което наблюдаваме на европейските газови пазари. Сами можете да си
направите калкулациите - при борсови цени над 35 евро ние със сигурност ще предложим
значително по-ниска цена. Искам само да отбележа, че за периода от септември до
декември прогнозите за развитието на цените са в порядъка на 39-40 евро за мегаватчас.
Говоря за европейските газови пазари. Това е за момента картината.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви, г-н Павлов. Всъщност от изявлението, което Вие правите пред нас,
могат да се направят няколко извода. Първо, че не можем да бъдем оптимисти, че до края
на годината ще има сериозно понижение на цената на природния газ. Вместо това Вие
съобщавате, че може би на европейските газови пазари цената ще се движи между 35-40
евро на мегаватчас.
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Да, това е надеждна информация, с която разполагаме към днешна дата. Разбира се,
има достатъчно време, в което със сигурност ще има корекция на цените.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Така е! Това са по-скоро прогнози. В същото време Вие знаете, че епидемичната
обстановка в Европа е динамична. Ще видим как това ще се отрази и как ще се развие
изобщо тази пандемия, която все още действа на Стария континент. Тя влияе върху целия
стопански живот и респективно на потреблението на природен газ и оттам на цената на
природния газ. Вторият извод, който аз го считам също за важен, е, че въпреки
увеличението, което се предвижда, което към дата 10 юли трябва да бъде 55,84 лв. на
мегаватчас и, ако има някакво последващо увеличение с данните, които ще получим на
първи август, то няма да бъде прекалено скокообразно изменение. Тогава цените на
природния газ у нас остават с близо 15 лв. по-ниски от тези на европейските газови
хъбове, защото 35 евро на мегаватчас са 70 лв. (при 55 лв. към момента цена, която
обсъждаме). Да се надяваме, че този марж ще остане такъв, което да показва, че в крайна
сметка в България цената на природния газ действително е значително по-поносима
отколкото тази, която е на хъбовете в Европейския съюз.
Николай Павлов – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД:
Да, така се оказва и със сигурност ние полагаме абсолютно всички усилия, за да
можем да предлагаме на българския пазар по-конкурентна цена в сравнение с цената на
европейските газови пазари. Искам още веднъж да подчертая, че заявлението, което
внесохме на десети, отразяваше стойностите съответно на компонентите към дата девети.
Виждаме, че има развитие в цените. Със сигурност дори и да има изменение, то ще бъде
несъществено. Очакваме стойностите към последния работен ден на месеца и на първо
число ние ще внесем актуализираното заявление.
Доц. д-р И. Н. Иванов:
Благодаря Ви! За съжаление и цената на суровия петрол на борсите също остава
висока. Не може да използваме това, което беше преди два-три месеца – сравнително пониските цени на петрола, които са формиращи цената на природния газ, който идва от
Азербайджан, но така или иначе към момента такава е картината, с която ние сме длъжни
да се съобразим, защото това са фактори извън България, които не можем по никакъв
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начин нито да подценим, нито да пренебрегнем. Благодаря Ви, г-н Павлов. Все пак искам
преди да завършим заседанието да Ви съобщя, че аз вече подписах до Вас писмо, с което
изисквам на първи август в 9:00 часа да ни бъде изпратена актуалната информация, която
работната група на Комисията трябва да обработи, за да може в ранния следобед на първи
август Комисията за енергийно и водно регулиране да вземе решение за цените на
природния газ за месец август, които да влязат в сила от същия ден. Благодаря Ви за
участието! Колеги, закривам това първо за деня заседание на Комисията за енергийно и
водно регулиране. Ще отбележа официално, че самото закрито заседание, на което
Комисията в специализиран състав „Енергетика“ ще вземе решение за цената на
природния газ за месец август ще се проведе на 01.08.2021 г. от 14:00 часа. С това
завършваме първото за деня заседание.
Комисията прецени, че обстоятелствата по образуваното производство са изяснени
пълно и всестранно, и на основание чл. 47, ал. 1 от Правилника за дейността на КЕВР и на
нейната администрация
РЕШИ:
Насрочва закрито заседание на 01.08.2021 г. от 14:00 часа за приемане на решение
относно заявление с вх. № Е-15-20-22#1 от 09.07.2021 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за
утвърждаване на цена за месец август 2021 г., по която общественият доставчик ще
продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия
за производство и пренос на топлинна енергия.
Приложение:
1. Уведомително писмо на КЕВР с изх. № Е-15-20-23/15.07.2021 г. до „Булгаргаз”
ЕАД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.................................................
(Г. Добрев)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.................................................
(Г. Златев)
.................................................
(Е. Харитонова)
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Р. ТОТКОВА
Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)
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